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Príloha č.9 S-4/2019

Záznam o vykonaní prieskumu trhu II.
podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

Zákazka s     nízkou hodnotou podľa § 117 zák.  č.  343/2015 Z.  z.   o     verejnom obstarávaní  
a     o     zmene a     doplnení niektorých zákonov v     znení neskorších predpisov  

Predmet zákazky: Dodávka chlieb-pečivo.

Predpokladaná hodnota zákazky: 24 010,6- € bez DPH

Predpokladaná  cena  zákazky  bola  stanovená  priemerom  na  základe  údajov   z predložených
cenových ponúk a zároveň vzhľadom na dispozičné zdroje  zo schváleného rozpočtu bežných
výdavkov.

Slovník spoločného obstarávania (CPV): 15811000-6 Pekársky tovar

Kategória služby: ----------

Spôsob vykonania prieskumu trhu : 
 písomným oslovením vybraných záujemcov predložiť cenovú ponuku
Termín vykonania prieskumu trhu: 17.1.2020-10.2.2020

Výzva zaslaná  meilom trom dodávateľom:

Zoznam oslovených dodávateľov a údaje u tých, ktorí predložili cenové ponuky:

Por. č. Dodávateľ
(obchodné meno, adresa 
sídla)

Cena v € Ďalšie údaje na
vyhodnotenie

cenových ponúk

  Kontaktná osoba

/ tel. č. / poznámky
bez DPH s DPH

1. TIWA, s.r.o., V.Krtíš 22 928,40 25 751,48

2. GMplus, s.r.o.,Detva 24 487,00 27 526,10

3. BROTMEISTER s.r.o., 
Rimavská Sobota

24 616,50 27 669,05

Vyhodnotenie prieskumu na základe určených kritérií:
Kritéria: Cena a skúsenosti z minulých období.

Spôsob hodnotenia :

Cena predmetu zákazky vrátane  DPH sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:  
nakoľko predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, ponuky sa budú hodnotiť poradovým
systémom. Najnižšej cene ponuky bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie,
atď.  Najúspešnejšou ponukou sa stane  ponuka,  ktorá  sa  umiestni  na  prvom mieste  ,  ostatné
ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.
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Úspešný dodávateľ,  jeho identifikačné údaje:
Obchodné meno: TIWA , s.r.o.
Sídlo: Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš
Adresa: Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 36647781
Zmluvná  cena:  
vrátane DPH: 25 751,48
bez DPH: ..... 22 928,40
DPH: ....10% ..1 762,60
DPH:.....20%...1 060,48

Vyhodnotenie podmienok účasti u uchádzača, s ktorým bude uzatvorená zmluva

Podmienky účasti,  ktoré musí uchádzač pred uzatvorením zmluvy preukázať

§ 32 ods. 1 písm. e) je  oprávnený  dodávať  tovar,
uskutočňovať  stavebné  práce
alebo poskytovať službu,

Výpis zo živnostenského, resp.
obchodného registra, ZHS*

predložil   ÁNO
§ 32 ods. 1 písm.  f) nemá  uložený  zákaz  účasti  vo

verejnom obstarávaní  potvrdený
konečným  rozhodnutím  v SR
alebo  v  štáte  sídla,  miesta
podnikania  alebo  obvyklého
pobytu,

čestné vyhlásenie, že dodávateľ
nemá uložený zákaz  účasti  vo
verejnom obstarávaní*

predložil   ÁNO

Uvedie sa či  uchádzač spĺňa požadované podmienky: ANO

Spôsob vzniku záväzku:
 Na základe  zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb.
 Na základe  potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a  

služieb.

Vyhlasujem, že vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky nie som  v konflikte 
záujmov vo vzťahu k:

- hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií,
- záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo dodávateľovi vo vzťahu k činnostiam, ktoré 

zabezpečujem, vykonávam, riadim v celom procese VO

V Čelároch-Kírti, dňa 12.2.2020
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Zodpovedný zamestnanec:
Meno:Judita Libiaková
Funkcia:ref. prevádzky obsl.činností
Podpis:

Schválil/a:
Meno: PaedDr.Anastázia Kertészová Boriková
Funkcia: riaditeľka DSS
Podpis:

Prílohy zápisnice:

1. výzva na predloženie cenovej ponuky poslaná vybraným dodávateľom, schopným 
dodať predmet zákazky

2. oznámenie výsledku uchádzačom, ktorí predložili cenové ponuky,
3. kópia výpisu zo živnostenského, resp. obchodného  registra, ZHS*
4. čestné vyhlásenie, že dodávateľ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
5. ponuky uchádzačov
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